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Crisbru, Dan Peralbo i Microhomes
arriben a la final del Sona9
La final de la 21a edició del Sona9 reunirà la cançó d'autor de Crisbru, el power-pop
de Dan Peralbo i el pop alternatiu de Microhomes | El darrer concert del
certamen se celebrarà el dimecres 17 de novembre a les 20 hores a la sala
Salamandra de L'Hospitalet de Llobregat | El Sona9 repartirà més de 50.000
euros en premis entre els guanyadors que gravaran un disc, faran una gira i
tindran una campanya de promoció | El grup de reggae, ska i rock de L'Hospitalet
de Llobregat, La Fera, rebrà el Premi Verkami per Votació Popular | El quartet
terrassenc de punk-rock, Les Buch, Premi Joventut del Sona9 2020, presentarà el
seu darrer disc, 'Monstres' (Great Canyon, 2021) a la final | iCat FM retransmetrà
la final en directe i TV3 oferirà una sèrie de programes especials pel canal 33
dedicats als finalistes del Sona9

Crisbu, Dan Peralbo i Microhomes | Carles Rodríguez

La bandautora barcelonina Crisbru, el power-pop del quartet de Torelló Dan Peralbo i el pop
alternatiu barceloní de Microhomes actuaran a la final de la 21a edició del Sona9. Les tres
propostes millor valorades pel jurat tancaran un cicle de nou mesos amb el darrer concert que se
celebrarà a la sala Salamandra de L'Hospitalet de Llobregat el proper dimecres 17 de novembre.
El fi de festa el posaran Les Buch, l'explosiu grup de punk-rock, guanyador del Premi Joventut
2020.
Després dels preliminars celebrats a Barcelona, Palma i València, els cinc grups
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finalistes, Crisbru, Dan Peralbo, La Fera, Lal'Ba i Microhomes, van realitzar les proves per accedir
a la final. Assessorats pel director d'escena Abel Coll i el responsable de projectes de Cases de
la Música, Edu Bacardí, van realitzar un stage de producció de directe a L'Hospitalet de Llobregat,
on van versionar una cançó al català i musicar un poema. La darrera fase va ser la gravació d'una cançó
original a Bucbonera Studios de Caldes de Montbui, amb el suport a la producció de Joana Serrat i
de l'enginyer de so Tomàs Robisco.
La gala final serà presentada pel músic i locutor d'iCat, Franc Lluís, i es tancarà amb l'actuació de les
guanyadores del Premi Joventut de la darrera edició, el grup de punk-rock de Terrassa, Les Buch,
que presentaran el disc Monstres (Great Canyon, 2021). Després de la seva actuació, s'atorgaran
els tres principals guardons del concurs, Premi Sona9, Premi Joventut - Cases de la Música i el
Premi Èxit. A més, La Fera rebrà el Premi Verkami per Votació Popular dotat amb 1.000 euros en
material musical i una campanya de mecenatge.

Les Buch Foto: Gerard Mercadé

La final del Sona9 2021 serà retransmesa en directe per iCat -de 21 a 23 hores- per Lluís Gendrau i
Josep Martín, i també es realitzaran una sèrie de programes especials per a Televisió de
Catalunya amb els cinc finalistes del certamen.
La XXI edició del Sona9 ha assolit un nou rècord de participació amb 146 propostes musicals
d'arreu dels Països Catalans. El certamen està organitzat per Enderrock, Catalunya Ràdio - iCat,
TV3 i la Generalitat de Catalunya, amb el patrocini d'Estrella Damm, i el suport de la Fundació
SGAE, Cases de la Música, el Govern de les Illes Balears, Ajuntament de Palma i la Generalitat
Valenciana.
Els guanyadors del Sona9 de les darreres edicions han estat Reïna (2020), Maria
Jaume (2019), Sandra Bautista (2018), Senyor Oca(2017), Lakaste (2016), Est
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Oest (2015), Trau (2014), Copa Lotus (2013), Empty Cage (2012), Nyandú (2011) i La iaia (2010).
Crisbru en directe
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=R9Mx-2jic-o
Dan Peralbo en directe
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=ZFYsoDrqCLs
Microhomes en directe
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=YqNUDsQO9_k

https://www.enderrock.cat/noticia/23476/crisbru-dan-peralbo-microhomes-arriben-final-sona9
Pagina 3 de 3

